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SAN FRANCISCO

San Francisco Highlights!
Quando se visita uma cidade há certos locais que não podem
deixar de ser visitados e certas coisas que não se podem deixar
de fazer! Em São Francisco há algo completamente obrigatório:
andar de eléctrico (nem que seja só rua abaixo). Também não
podemos deixar de fazer um city tour para visitar a Baixa, o
Union Square, a Coit Tower, o Civic Center, a Catedral, passar
pelo Golden Gate Park, pelas Casas Vitorianas e acabar no Fisherman´s Wharf para conhecer as dezenas de leões-marinhos que
FISHERMAN´S WHARF
estão deitados a apanhar sol. Aconselhamos também um passeio
de barco panorâmico pela baía, com uma volta em torno da ilha
de Alcatraz.

Monterey e Carmel
Depois de visitar San Francisco não pode deixar de ir desvendar
três célebres recantos: as cidades de Monterey e Carmel e a estrada panorâmica “17 Mile Drive” .
O passeio começa por sair para sul pela Highway 1, ao longo da
costa californiana até Monterey onde é obrigatório visitar o
Aquário e passear pela Cannery Row. Depois seguir por Pacific YOSEMITE - QUEDAS NEVADA E VERNAL
Grove, percorrer a “17 Mile Drive”, uma estrada com 27 km que
ladeia a península de Monterrey com as praias de um lado e bos- LONE CYPRESS na 17 MILE DRIVE
ques do outro, Pebble Beach, Seal Rock, Lone Cypress até culminar na charmosíssima Carmel by the Sea. Para almoçar ou jantar
recomendamos o “Cab Ristorante Italiano” e o “Hula’s Island
Grill” em Monterey e “La Bicyclete”, “Andre Bouche & Wine
Bar” e “L’Escargot”, em Carmel.
Se decidir ficar mais um dia e disfrutar da beleza desta península
recomendamos o Hyatt Regency Monterey Hotel & Spa - 4* e o
hotel Intercontinental The Clement Monterey - 4*, em Monterey
e o Hyatt Carmel Highlands - 4* e o Relais Chateau L’Auberge
Carmel - 4/5* em Carmel.
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Susalito, Napa e Sonoma
A norte de San Francisco ficam duas regiões vitivinícolas conhecidas pela qualidade dos seus vinhos: Napa e Sonoma. Pode-se
fazer um tour de dia inteiro para conhecer este condados, visitar
as quintas produtoras de vinhos, as “Wineries”, e provar os vinhos. A viagem começa por atravessarmos a famosa Ponte Golden Gate e seguirmos até Sausalito, uma encantadora cidade
com ar mediterrânico, construída numa colina com vista para o
mar. Residência de artistas, Sausalito oferece excelentes galerias SAUSALITO
de arte, restaurantes, boutiques e lindas vistas da baía de São
Francisco. Seguindo para Norte entramos no vale de Napa. De
visita obrigatória: as cidades de Napa, S. Helena, Calistoga e
Rutherford; percorrer o Silverado Trail, a estrada panorâmica
com 48km, que corre ao longo do lado este do vale de Napa e
onde ficam algumas wineries muito visitadas: Clos Pegase, Clos
du Val, Stags Leap e Rutherford Hill.
Outras wineries famosas são: Inglenook Estate, propriedade de
F.F. Coppola, Castelo di Amorosa e Robert Mondavi Winery.
O Vale de Sonoma, paralelo ao de Napa e a oeste deste, é tam- CLOS PEGASE WINERY
bém famoso pelas suas wineries e tem uma maior diversificação
de castas que Napa - em Sonoma todas as castas se dão bem.
Visitar as cidades de Sonoma, Santa Rosa e Sebastopol.
Para almoçar ou jantar no vale de Napa recomendamos “Bistro
Don Giovanni”, “Brix” e “Mustards Grill”, no Culinary Institute
of America, recomendamos o “The Bocuse Restaurant” e
“Conservatory Restaurant” e em Sonoma, “La Salette” Restaurant” .
Se decidir ficar mais um dia e disfrutar da beleza destes dois vales, recomendamos o West Inn Veraza Napa - 4*, o Carneros Inn
- 4/5*, o Calistoga Ranch - 4/5* e L’Auberge do Soleil - 4/5*.
CALISTOGA

As nossas escolhas de hotéis e restaurantes em San Francisco
Localizado em Nob Hill, um dos distritos mais famosos de San Francisco, o hotel “Omni San Francisco” é
sem dúvida uma das nossas recomendações. Hotel de 5 estrelas, elegante com um design clássico e um
excelente serviço; não há como falhar! Também de 5 estrelas, mas ao lado do museu de Arte Moderna
de São Francisco, aconselhamos o mais moderno hotel “St.Regis”. Com quartos bastantes espaçosos e
a 10 minutos a pé de Union Square, um dos melhores locais para fazer compras. Recomendamos ainda
os fantásticos: 4*”W San Francisco”, “InterContinental” e “Le Meridien”.
São Francisco é sem dúvida um local onde não faltam bons restaurantes: o “Gary Danko”, o “Café Claude” (com jazz ao vivo), o “Masa’s”, o “Michael Mina”, o “Coi”, “Morton’s” e o “L’ardoise Bistro”. E se
depois de um bom jantar ainda tiver energia para dançar um bocado e beber um copo aconselhamos o
“The Redwood Room” no “Clift Hotel” (Bar), o “Bambuddha Lounge”, o “Rrazz Room” (com música ao
vivo) e o “Ruby Skye Nightclub”.
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